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Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i december 2004 Handikappolitiskt program för
Stockholm och vid samma tillfälle nya instruktioner för stadens handikappråd.
Kommunstyrelsens Ombudsman för funktionshinderfrågor, Riitta-Leena
Karlsson har fullmäktiges uppdrag att genomföra en informations- och
utbildningsinsats om dessa nya dokument.
Stockholm stad har antagit utmaningen att bli ”Världens mest tillgängliga
huvudstad år 2010”. Det handikappolitiska programmet är det dokument som
ska vägleda nämnder och styrelser i arbetet med att göra Stockholm till En
stad för alla – 2010. Utifrån den inriktning som anges i programmet ska
stadens samtliga nämnder och styrelser i sin Verksamhetsplan och budget, från
och med budget för år 2006, ange hur man ska bidra till att målet uppnås.
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Staden har nya instruktioner för handikapprådens arbete och organisation, som
ska garantera att handikapporganisationerna kunskap om behoven hos personer
med olika handikapp kommer fram till och arbetas in i nämnders styrelsers
planering. Det finns nu möjlighet för nämnder och styrelser att ha
gemensamma handikappråd. Antalet är för närvarande 32.
Projektet
Arbetet med att föra ut kunskap om stadens handikappolitiska program är
mycket omfattande och berör 55 nämnder/styrelser och deras ledande chefer
samt 32 handikappråd och deras administrativa stöd. Detta är skälet till att
medel nu söks ur Kompetensfonden. Medlen ska i första hand gå till att
projektanställa en projektledare som tillsammans med
funktionshinderombudsmannen ska besöka samtliga nämnder/styrelser och
deras ledningsgrupper, utarbeta olika informationsmaterial, anordna seminarier
kring handikapprogrammet olika kapitel samt ge exempel på hur
förvaltningarna kan arbeta utifrån inriktningsmålen med verksamhetsplan och
budget för 2006.
Projektet ska pågå 1 april 2005 – 30 maj 2006. Projektet är inrymt inom
socialtjänstnämnden eftersom funktionshinderombudsmannens administrativa
stöd finns i förvaltningen. Den totala kostnaden är beräknad till 1 200 tkr.
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet är utarbetat inom socialtjänstförvaltningens stab i samarbete
med funktionshinderombudsmannen. Ärendet har behandlats av
socialtjänstnämndens handikappråd den 10 mars 2005. Facklig information har
lämnats vid två tillfällen, senast den 4 mars 2005. Projektansökan bifogas.

